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19990009 STRAUMÅSEN I 
 

Endringa av bebyggelsesplan for Straumåsen I legg opp til auka utnytting frå maksimal % BYA på 25 % utanom 
garasje, til maksimal % BYA på 50 % inkludert parkeringsareal. I tillegg til dette legg endringa opp til ein 
reduksjon av krav til uteopphaldsareal frå 350 m2 til 100 m2 per bustadeining kor minst 15 m2 må vere privat.  

 

Bakgrunn for ynskje om mindre endring av gjeldande reguleringsplan 
Gjeldande bebyggelsesplan for Straumsåsen vart vedtatt i 1999 og arealet ligg med kort avstand til Straume 

sentrum. Ein gjennomgåande fortetting i og rundt Straume vart vedtatt gjennom kommunedelplan for 

Straumeområdet. I dag kan ein i fleire områder sjå at Straumeområdet er i ferd med å bli ei by. Langs 

Bildøyvegen og i områda rundt Sartor senter finn ein mange utbyggingsprosjekt som bygger opp under ein tanke 

om Straume som by. Ei tanke om fortetting i dei områda som framleis ikkje er bygga ut er i tråd med prinsippa 

i kommunedelplanen for Straumeområdet og gjeldande kommuneplan for Fjell kommune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljert skildring av den mindre reguleringsendringa 
Endringa ein ynskjer å gjere går hovudsakleg ut på å leggje til rette for ein tremannsbustad i staden for berre 

ein einebustad innanfor gnr. 35, bnr. 578. Dette vil føre til følgjande endringar: 

Planområdet 

Straume 

Figur 1: Planområdets plassering 



 
 

 
Figur 2: Retningsgivande illustrasjonsplan som viser tenkt plassering av nytt bygg og andre tiltak 
innanfor eigedomen. 

Utnytting 
Utviklinga rundt Straumeområdet tilseier at det ikkje lenger er aktuelt å etablere einebustader i desse sentrale 

strøka. Reguleringsendringa tek utgangspunkt i den utnyttingsgraden som er satt for området i 

kommunedelplan for Straumeområdet (vedteke 30.3.2006) og gjeldande kommuneplan (vedteke 1.6.2016).  

Figur 4: t.v. utsnitt frå gjeldande bebyggelsesplan. Den aktuelle tomta 
er markert med raud stipla line. Utsnitt som viser eigedomen og  
tilgrensande reguleringsplanar. 

Figur 3: Utsnitt frå gjeldande kommuneplan for Fjell kommune. 
kommunedelplan for Straumeområdet samsvarar med den gjeldande 
kommuneplanen. 



 
 
Kommuneplanen opnar for opp til 50 % BYA for område med reguleringsplan. Kommunedelplan for 

Straumeområdet viser til at utforming, høgder og grad av utnytting skal fastsetjast i kommunestyret gjennom 

reguleringsplan, jf. § 3.3.2 V. Gjeldande reguleringsplan opnar for ein % BYA for eigedomen på 25 % utan 

garasje/parkering. Sjølve bygget med dei tre bustadeiningane har eit planlagd fotavtrykk på om lag 270 m2. 

Eigedomen er i utgangspunktet om lag 900 m2. Når ein trekk ifrå areal regulert til fortau og anna veggrunn i 

reguleringsplan for Straume sjøfront vert eigedomen om lag 800 m2 stor. 270/800*100 = 33,75 % BYA. Inkludert 

parkeringsareal (18 m2 *5 parkeringsplassar = 90 m2) vert % BYA på om lag 270+90/800*100 = 45 %. Det er lagt 

opp til maksimal % BYA på 50 %.   

 

Eigedomen ligg om lag midt mellom området som vert definert som Straume sentrum og Straume sjøfront. I 

sentrumsområda vert det lagt opp til ein % BYA på opp mot 100 %. Straume sjøfront opnar for % BYA på mellom 

60 og 80 % i dei områda som er under utbygging i dag. Det skjer ein tydeleg fortetting langs med Bildøyvegen 

som i tillegg til dei nemnde momentane bygger opp under at fortetting/auka utnytting i området er i tråd med 

utviklinga ein ser i dette området.  

 

I tillegg til å vere i tråd med utviklinga ein ser på Straume er ein slik type fortetting som denne endringa legg 

opp til i tråd med statlege planretningsliner om fortetting rundt sentrumsområder med eit variert 

servicetilbod, kollektivknutepunkt, og liknande.  

 

På bakgrunn av momentane over er det vurdert at ein høgare utnytting enn gjeldande bebyggelsesplan for 

Straumåsen bør nyttast for denne eigedomen og at maksimal % BYA bør settast til 50 % - i tråd med 

gjeldande kommuneplan for Fjell kommune og kommunedelplan for Straumeområdet. 

 

Uteopphaldsareal 
Bebyggelsesplan for Straumåsen legg opp til 350 m2 uteopphaldsareal per bustadtomt. I kommunedelplanen ligg 

arealet som etablert bustadområde, men fortettinga ein ser langs med Bildøyvegen frå Straumehagen og ned 

mot Straume sjøfront tilseier at ein bør sjå til føresegna for areala satt til tettbygde bustadområde i 

kommunedelplanen for å vurdere føremålstenlege krav til uteopphaldsareal for den aktuelle eigedomen. 

Nærliggande reguleringsplanar som Straume sjøfront og Straumehagen legg til eksempel opp til minimum 30 m2 

og 50 m2 uteopphaldsareal per bustadeining. I begge planane er det private uteopphaldsarealet inkludert i 

minimumskravet om uteopphaldsareal. Andre reguleringsplanar som  i nærleiken, som reguleringsplan for 

Høgestølen og Heimtun, legg opp til mellom 50 og 100 m2 per bustadeining.  

 

For tettbygde strøk er det i kommunedelplanen for Straumeområdet sett krav til minste uteopphaldsareal 

(MUA) på minimum 100 m² per bustadeining, der bruksareal (BRA) er lik eller større enn 65 m². Den private 

delen av MUA for den einskilde bustad skal vere min. 15 m², jf. § 3.3.2.  

 

Reguleringsendringa legg opp til store takterrassar på om lag 66 m2 i tillegg til ein balkong på om lag 7,5 m2. Til 

saman er den private delen av MUA om lag 73,5 m2 stor. I tillegg til takterrasse og balkong er det gode og 

solrike areal spesielt i front av dei planlagde bustadene. Med BYA på 50 % vert det liggjande att 400 m2 som kan 

nyttast som uteopphaldsareal. Noko av dette arealet vert ein kombinasjon av tilkomstveg til dei 5 

parkeringsplassane og utaopphaldsareal. Med potensielt 5 bilar som skal inn og ut av eigedomen vert 

trafikkmengda i gjennomsnitt 17,5 turar i døgnet. Dette talet er så lågt at ein slik kombinert arealbruk vert 

uproblematisk. Tiltaka reguleringsendringa legg opp til vil soleis ha rikeleg med uteopphaldsareal av god 

kvalitet. 

 

På bakgrunn av momentane over er det vurdert at krav til uteopphaldsareal bør liggja på nivå med 

tettbygde strøk i gjeldande kommunedelplan for Straumeområdet. Dette er òg i samsvar med pågåande og 

nyleg godkjende reguleringsplanar i nærleiken og soleis i tråd med utviklinga rundt Straume sentrum. Det 

er soleis satt krav om minimum 100 m2 uteopphaldsareal per bustadeining og vidare er det satt karv til at 

minst 15 m2 av desse er privat uteopphaldsareal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Byggjehøgder 
Når det gjeld byggjehøgder har ein lagt seg på same nivå som gjeldande reguleringsplan for Straumsåsen med 9 

meter over gjennomsnittleg planert terreng. Dette er ein god høgde for dette arealet, som ligg i eit søkk 

mellom to høgder i nord og sør. Næraste bustad nord for eigedomen ligg opp mot høgda i nord og ligg nokre 

høgdemeter over eigedomen og bildøyvegen stig mot aust.   

 
Figur 6: Snitt som viser korleis planlagt bygg vert liggjande i terrenget og i høve til nabobygg i nord. 

Av snittet over kan ein sjå at det er planlagd å heve tomta noko. Grøn strek viser eksisterande terrengnivå, 

som ligg noko lågare enn Bildøyvegen det meste av strekket. Bildøyvegen stig frå vest til aust forbi tomta og 

det er planlagt å heve tomta og planere på kote +31 slik at ein held seg på same nivå som innkøyrsla i nord ligg 

i dag. Det vert soleis naudsynt å etablere ein mur mot vestlege delar av Bildøyvegen og mot nabo i vest. Muren 

vert om lag 1,5 meter høg og vil ikkje være høgare enn planlagt terreng innanfor gnr. 35, bnr. 578. Ved å heve 

terrenget noko vil ein få ein betre overgang mellom tomta og Bildøyvegen og ein får ein meir brukbar tomt. 

Figur 5: t.v. Grøn stipla line i utsnitt frå illustrasjonsplanen viser om lag 80m2 heilt bilfritt uteopphaldsareal i sørvestleg del av eigedomen. 
T.h. Grøn stipla line i utsnitt frå illustrasjonsplanen viser om lag. 200 m2 bilfritt uteopphaldsareal og kombinert 
uteopphaldsareal/innkøyring til dei 5 parkeringsplassane.   



 
 
 

Snittet viser òg korleis nytt bygg er tenkt plassert i høve til bygg i nord, Haugen nr. 6. Nytt bygg blir liggande 

om lag tre meter lågare enn eksisterande bygg i nord. Eksisterande bygg i vest, Bildøyvegen nr. 35 ligg om lag 

på kote + 30 m.o.h. og Haugen 

nr. 6 ligg godt høgare og ser 

over Bildøyvegen 35. Terrenget 

stig kraftig like sør for 

Bildøyvegen og utsikt frå 

Haugen nr. 6 er naturleg mot 

sørvest. Det er òg frå denne 

retninga det er mest soltimar. 

Biletet under viser korleis 

terrenget på den aktuelle 

eigedomen ligg skrånande mot 

vest og sør. Illustrasjonen på 

neste side viser 

fortettingsområder i nærleiken 

og framtidige utsiktstilhøve for 

eksisterande hus i Haugen nr. 

6. 

 

 

 

 

I godkjent byggjeløyve for einebustad på eigedomen er planeringshøge satt til kote + 30,5 og topp møne er satt 

til om lag kote + 40,3. Reguleringsendringa gjev ein maksimal byggjehøgde på 9 meter. Dette gjev ein 

maksimal byggjehøgd på kote + 40 når terrenget og planeringshøgda er satt til kote + 31. 

 
Figur 8: Illustrasjon viser planlagd tiltak/fortetting innanfor gnr/bnr 35/578 med raud skravur. Oransje stipla områder er områder som er 
under fortetting anten i planleggingsprosess eller under utbygging. Grønt område viser utsiktstilhøve for Haugen nr. 6 frå hage/parkering 
utanfor huset og gult område viser utsikt frå Haugen nr. 6 som vert noko redusert i dei to lågaste etasjane.   

Det er vurdert at byggjehøgder bør liggja på nivå med gjeldande bebyggelsesplan for Straumåsen av omsyn 

til bakenforliggjande bustad i Haugen nr. 6, sjå illustrasjonar i figur 6 og figur 8. Maksimal byggjehøgd er i 

Figur 7: Bildøyvegen ligg noko høgare enn sørleg del av eigedomen før terrenget stig noko mot nord. 
Terrenget stig og frå vest til aust. Tomta er tenkt heva slik at det meste vert liggjande på ein og same 
høgdemeter. 



 
 
tråd med gjeldande bebyggelsesplan og sjølv om terrenget og planeringshøgda vert heva noko vil ikkje 

endringa føre til at det kan byggjast høgare enn det gjeldande plan i utgangspunktet legg opp til. 

Byggjeløyve gjeve til einebustad innanfor tomta gjev løyve til ein mønehøgd på 9,8 meter. Byggjeløyvet er 

gjeve utan dispensasjon frå bebyggeleseplanen for Straumåsen I.  

 

Parkering 
Krav til parkering i bebyggelsesplan for Straumåsen er 2 parkeringsplassar per bustadeining. Det vert opna for å 

redusere til 1,5 « (…) dersom boligene bygges ut samlet med felles parkeringsplass (…)», jf. § 5.2.3. 

Kommunedelplan for Straume viser til at parkering skal skje i fellesanlegg, helst i kjellar/underetasje som del 

av bygget. Med tre einingar viste det seg vanskeleg å etablere garasje under bygget. Parkering er tenkt som del 

av støyskjermingstiltak langs med bildøyvegen. Carport eller liknande vert sett på som ein aktuell løysing. 

Parkeringsdekninga er soleis i tråd med både gjeldande kommuneplan og kommunedelplan for Straumeområdet 

og med bebyggelesesplan for Straumåsen I då parkeringa er tenkt samla på felles parkeringsplass og dekninga 

er satt til 1,5 per bustadeining.  

 

Plankart 
- Det vert ikkje utarbeidd nytt plankart for det aktuelle området, med det er laga ein illustrasjon som er 

retningsgjevande for plassering av tiltak og terrengforming innanfor eigedomen, jf. § 5.1.6.  

 

Føresegner  

- Føresegnene i gjeldande bebyggelsesplan er lagt inn i ny mal for Fjell kommune slik at oppsettet for dei vert 

litt annleis. Det er eit ønskje frå Fjell kommune at føresegene vert overført til malen kommunen nyttar i dag. 

- Det er lagt til nye føresegner for den aktuelle eigedomen for å sikre at planen er i samsvar med 

kommuneplanen sin arealdel. Desse er markert med raud skrift.  

- Nye føresegner opnar for tre einingar i staden for ein innanfor den aktuelle eigedomen  

- krav til uteopphaldsareal er satt i samsvar med gjeldande kommuneplan for Fjell kommune og  

kommunedelplan for Straumeområdet. Det vert soleis lagt opp til ein auka utnytting, frå 25 % BYA til 50 % 

BYA.   

 

Verknadar av den mindre endringa:  

 

Vurdering av planen etter Plan og bygningsloven og Naturmangfaldsloven 

Når det gjeld utarbeiding av mindre endringar Fjell kommune skal blant anna desse innehalde ei vurdering av 

planen opp mot Plan og bygningsloven og Naturmangfaldsloven. Det er difor vorte gjort ei vurdering av planen 

opp mot desse to lovverka under. 

 

Plan og bygningsloven 

Den aktuelle tomta er regulert til bustader. Endringa legg opp til å fortette, men arealføremålet er framleis 

bustad. Endringa vil såleis ikkje ha konsekvensar i forhold til gjeldande Plan og bygningslov. Endringa aukar 

talet einingar frå ein til tre i rekkje innanfor den aktuelle eigedomen, noko som ikkje fører til store 

forandringar for planen. Det er del av nasjonal planstrategi å fortette rundt viktige kollektivhovudårer og 

sentrumsområder, Endringa er såleis i tråd med nyare lovverk, regionale planar, nasjonale- og kommunale 

føringar om fortetting i sentrumsområder.  

Naturmangfald 
Det er eit nasjonalt mål at tap av biomangfald skal stoppast, og arealbruken skal støtte opp om dette målet 
(St.meld 26 (2006 - 2007)). Tiltaket er vurdert ut frå krava i kapittel II i Naturmangfaldslova, med særleg 
omsyn til prinsippa i følgjande heimlar: 

§ 8 : Kunnskapsgrunnlaget.  
§ 9 : Føre-var-prinsippet.  
§ 10: Økosystemtilnærming og samla belasting.  
§ 11: Tiltakshavar betaler. 
§ 12: Miljøforsvarlege teknikkar.  
 

Vurdering etter §8 Kunnskapsgrunnlaget: 

Sentrale tema Vurdering 

Kva slags landskap, økosystem, naturtypar eller arter 
vert råka av planen? 

Landskapet som vert råka av planen består av ei 
tomt med ein garasje som ligg midt i eit elles utbygd 
bustadområde. Tomta består vidare av grasplen. Det 



 
 

er ikkje registrert nokon særskilde eller viktige 
økosystem og naturtypar innanfor planområdet.  

Kva slags effekt vil planen ha på landskap, 
økosystem, naturtypar og arter? 

Planen vil føre til noko inngrep på tomta som i dag 
berre inneheld ein garasje. Då det ikkje er registret 
viktige økosystem, naturtypar og artar i området vil 
ikkje planen ha nokon påverknad for dette. 

Korleis er tilstanden for landskapet, økosystem og 
utviklinga i antal lokalitetar av naturtypene og 
bestandene på landsbasis og på staden? 

Ikkje aktuelt då det ikkje er gjort registreringar av 
viktige økosystem og naturtypar innanfor 
planområdet. 

Føreligg det faglege rapportar og utgreiingar om 
naturmangfold i det aktuelle planområdet? 

Ein er ikkje kjend med at det føreligg faglege 
rapportar og utgreiingar om naturmangfold i 
planområdet. 

Føreligg det erfaringsbasert kunnskap (frå 
lokalsamfunnet, kommuner og andre myndigheiter) 
om 
det aktuelle planområdet? 

Føreligg ingen særskild erfaringsbasert kunnskap som 
ein er kjend med om planområdet. 

Vil planen påverke truga og nært truga arter på 
Norsk raudliste for arter 2010? 

Vil ikkje påverke truga og nært truga arter på Norsk 
raudliste for arter 2010. 

Vil planen påverke truga og nært truga naturtypar på 
Norsk raudliste for naturtypar 2011? 

Vil ikkje påverke truga og nært truga naturtypar på 
Norsk raudliste for naturtypar 2011. 

Vil planen påverke utvalde naturtypar eller 
prioriterte arter? 

Vil ikkje påverke utvalde naturtypar eller prioriterte 
artar. 

Vil planen påverke verneområder, nærområder til 
verneområder, marint beskytta områder eller verna 
vassdrag (jf. verneplan for vassdrag)? 

Vil ikkje påverke verneområder, nærområder til 
verneområder, marint beskytta områder eller verna 
vassdrag. 

Vil planen påverke tilstanden i sjø eller 
vassførekomster? 

Vil ikkje påverke tilstanden i sjø eller 
vassførekomster. 

Vil planen påverke utvalde kulturlandskap? Vil ikkje påverke utvalde kulturlandskap. 

Vil planen påverke miljøregistreringar i skog? Planen vil ikkje påverke miljøregistreringar i skog. 

Vil planen påverke inngrepsfrie naturområde (INON)? Planen vil ikkje påverke inngrepsfrie naturområde 
(INON). 

Vil planen påverke område eller naturtypar som er 
spesielt verdfulle for naturmangfald? 

Planen vil ikkje påverke område eller naturtypar som 
er spesielt verdfulle for naturmangfald. 

 
Vurdering etter § 9 Føre-var-prinsippet: 

Sentrale tema Vurdering 

Veit ein nok om landskap, økosystem, naturtypar og 
artar, og om kva slags verkningar det aktuelle 
tiltaket har for desse? 

Ja, tilstrekkeleg kunnskap føreligg. 

Er det sannsynleg at tiltaket vil medføre vesentleg 
(alvorleg eller irreversibel) skade på landskap, 
økosystem, naturtypar og artar? 

Ikkje sannsynleg at tiltaket vil medføre vesentleg 
skade på landskap, økosystem, naturtypar og artar. 

 
Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samla belasting:  
 

Sentrale tema Vurdering 

Kva slags eksisterande tiltak eller bruk utgjer ei 
påverkning på landskap økosystem, naturtypar og 
artar? 

Den eksisterande bruken vil ikkje ha noko påverknad 
for landskap, økosystem, naturtypar og artar då det 
ikkje er gjort viktige registreringar på dei fire 
nemnde tema. 

Kva slags framtidige tiltak og bruk i landskapet eller 
økosystemet som ein har oversikt over kan utgjere ei 
påverkning på naturtypar og artar? 

Framtidige tiltak vil vere tilrettelegging og 
opparbeiding av tre nye bustadeiningar i rekkje. 
Denne påverknaden vil likevel ikkje ha betyding då 
det ikkje er gjort viktige registreringar av landskap 
økosystem, naturtypar og artar. 

Kva vil den samla belastninga (effekten) av planen 
eller tiltaket være, det vil seie 
eksisterande tiltak og bruk, planforslaget og 
framtidige tiltak og bruk? 

Den samla effekten av planen vil vere moderat, då 
tomta er delvis utbygd og berre innehar ein garasje 
og ein grasplen. Dette vil likevel ikkje vere ein 
belastning då det ikkje er gjort registreringar av stor 
viktigheit innanfor planområdet. 

Kva veit ein om situasjonen for det naturmangfaldet 
som råkas på kommunenivå, fylkesnivå og på 
landsbasis? 

Det er ikkje naturmangfald av stor viktigheit som 
vert råka. 



 
 

Mangler ein kunnskap om verkinga (effekten) av 
planen sin samla belastning for landskap, økosystem, 
naturtypar og artar? I så fall må § 9 tilleggast stor 
vekt. 

Nei, tilstrekkeleg kunnskap føreligg. 

 
 
Vurdering etter § 11 Tiltakshavar betaler: 
Paragrafen går på at tiltakshavar skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfaldet 
som tiltaket forårsakar, dersom dette ikkje er urimeleg ut frå tiltaket  
og skaden sin karakter. Kostnadar som tiltakshavar kan måtte kome til å måtte dekke for å få tatt nødvendige 
naturmangfaldshensyn kan vere: 

- At tiltakshavar vert pålagt å betale for å skaffe meir kunnskap om naturmangfald. 
- At tiltakshavar vert pålagt å overvake naturtilstanden. 
- At tiltakshavar må velge ein meir kostbar og tidkrevjande teknikk, lokalisering eller 

driftsform. 
- At tiltakshavar får gjennomføre tiltaket, men at det vert gitt pålegg om retting eller avbøtande tiltak 

som reduserar eller minimerar skadane på naturmangfaldet. 
 
Grunna at planforslaget ikkje har særskild innverknad på naturmangfaldet er ein er ikkje kjend med at 
tiltakshavar må dekke kostnadar for at det vert teke særskilde naturmangfaldsomsyn. 
 
Vurdering etter § 12 Miljøforsvarlege teknikkar: 
 
Paragrafen går på at for å unngå eller avgrense skadar på naturmangfaldet skal det takast utgangspunkt i slike 
driftsmetodar og slik teknikk og lokalisering som, ut frå ei samla 
vurdering av tidlegare, noverande og framtidig bruk av mangfaldet og økonomiske 
forhold, gir dei beste samfunnsmessige resultat. Det er i planframlegget forsøkt å ivareta dette ved at ein tek 
omsyn til terrenget og prøver å gjere minst mogelege inngrep ved utbygging av planområdet og ivareta så 
mykje som mogleg av eksisterande vegetasjon.  
 
Samla vurdering av naturmangfaldet 
Ut frå vurdering etter § 8-12 naturmangfaldslova kan ein ikkje sjå at planforslaget vil ha vesentleg verknad for 
naturmangfaldet i området. 
 

Vurdering av planen etter gjeldande kommuneplan i Fjell kommune 
I ny gjeldande kommuneplanen for Fjell kommune er planområdet lokalisert i sone 1. Rettleiande krav til 

utnytting er her 50 % BYA. Det er vidare krav om 1,5 parkeringsplassar for bueiningar over 65 m2 og MUA 100 m2 

per bustadeining. 

 

Gnr/bnr 35/578:  Tomt: om lag 800 m2 
 800 m2 x 50 % = 400 m2  

 800 m2 – 400 m2 = 400 m2 til uteopphold.       
                    100                                                                 

Utrekninga over viser at det vil vere 400 m2 igjen på tomta dersom den vert bygga med maksimalt 

fotavtrykk.Krav til minste uteopphaldsareal er 300 m2 for dei tre bustadeiningane. Det er lagt opp til store 

takterrasser på om lag 66 m2 per bustadeining. For å dekke kravet om 100 m2 uteopphaldsareal er det til saman 

trong for minimum 34 m2 x 3 = 102 m2 uteopphaldsareal på bakkeplan. Med 400 m2 areal igjen på tomta vil ein 

soleis vere godt innanfor krava i kommuneplanen  400 m2 – 102 m2 = 298 m2 meir uteopphaldsareal enn 

minimumskravet i gjeldande kommuneplan. Utbygging med tre bustader i rekkje i staden for ein einebustad, 

som gjeldande plan opnar for, er i tråd med dei føringane ein finn i kommuneplan, kommunedelplan og 

nærliggjande reguleringsplanar og som til saman gjev eit oppdatert og framtidsretta bilete av ynskja utvikling i 

området.  

 

Konsekvensar av den mindre endringa 
Planframlegget er ikkje i tråd med reguleringa i gjeldande bebyggelsesplan for Straumåsen der arealet er 

avsett til frittliggande bustad. regionsenteret. Utnyttingsgraden er derimot satt i tråd med den utviklinga og 

nasjonale føringar for areal, bustad og transportplanlegging kor det er fokus på å fortette rundt eksisterande 

og framtidige sentrumsområder med eit variert servicetilbod og god kollektivdekning. Endringa fører med seg 

minimalt auka trafikk. Oppgradering av Bildøyvegen, med fortau langs nordleg side av vegen i samband med 

utbygginga av Straume sjøfront betrar trafikktryggleiken stort då det ikkje er fortau langs dette strekket i dag. 

Høgda på planlagd bygg er i tråd med gjeldande bebyggelsesplan for Straumsåsen og parkering er satt i tråd 

med både KDP, KPA og plan for Straumsåsen, til 1,5 parkeringsplassar per bustadeining. Bygget er plassert slik i 

terrenget at det ikkje vil vere til nemneverdig sjenanse for naboane, sjå illustrasjonar i figur 6 og figur 8. 



 
 
Tilkomsten til tomta og dei tilgrensande bustadene vil liggje som den gjer i dag og vil ikkje bli påverka anna 

enn av oppgradering langs med Bildøyvegen. 

 

Merknadar til søknaden: 

Vi inviterer til samarbeid og medverknad i den kommande prosessen. Innspel eller merknader kan 

sendast skriftleg til: 

  

Ard arealplan as 

Nygårdsgaten 114 

5008 Bergen  

e-post: post@ardarealplan.no 

 

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av merknadar til Fjell kommune. Alle mottekne dokument, 

merknadar og liknande vert sendt kommunen saman med planframlegget. 

 

Merknadsfrist: 

Frist for merknader er sett til 10.02.2017. 

 

 

Med beste helsing 

 
 

Ann-Helen Nessen 

Samfunnsgeograf/planleggar  

Ard arealplan as 

Tlf: 55 31 95 00/92 65 43 20 

Vedlegg:  
Varslingsliste  
Føresegner – gjeldande og nye  
Plankart – gjeldande 

Illustrasjonsplan 

 

 

Varslingsliste: 

Naboar: 

GNR/BNR EIENDOMMENS ADRESSE 

35/565, 559 Haugen 5, 5353 STRAUME 

35/587, 559 Haugen 6, 5353 STRAUME 

35/84 Bildøyvegen 35, 5353 STRAUME 

35/568, 559 Bildøyvegen 31, 5353 STRAUME 

35/571, 559 Bildøyvegen 29, 5353 STRAUME 

35/570, 559 Bildøyvegen 27, 5353 STRAUME 

35/575, 559 Bildøyvegen 25, 5353 STRAUME 

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

Planområde 



 
 

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  

35/559 Eiendommen har ikke registrert adresse  
 

 


